
 

 النسبةالموضوع :    لمكون : الدرس اللغوي           ا 

التعزٌف: إٌسثح ً٘ إٌحاق ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا تآخش االسُ ٌٍذالٌح عٍى ٔسثح 

 شًء إٌى شًء آخش.

ً   –هغزب ِثاي:  ً  )طٍغحفمذ أفادخ ،  هغزت أرساب اٌشخض إٌى تٍذ اٌّغشب  ( هغزت

االسُ اٌزي ٔشٌذ إٌسثح إٌٍٗ ، طثٍعح ، ذخرٍف تاخرالف غٍش أْ ٌٍٕسثح حاالخ عذج .

 سررعشف عٍٍٙا فً األِثٍح اَذٍح : 

I. .الٌسثة إلى االسن الوختوم تتاء التأًٍت 

إٌّسٛ

 إٌٍٗ ب

إٌّسٛ ٔٛعٗ

 ب

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح

فٍس

 حف

اسُ ِخرَٛ تراء 

 اٌرؤٍٔد

 ًّ ٍَْسِف ٌاء  ٚذحً ِحٍٙا إٌّسةِ  عٕذَ  ذاء اٌرؤٍٔث ذُحزفُ  فَ

 .ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا

اسُ ِخرَٛ تراء  شجشج

 اٌرؤٍٔد

ٌاء  ٚذحً ِحٍٙا إٌّسةِ  عٕذَ  اٌرؤٍٔثذاء  ذُحزفُ  َشَجِشيّ 

 .ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا

 اسرٕراج

  ٌاء ِشذدج  ٚذحً ِحٍٙااالسُ اٌّخرَٛ تراء اٌرؤٍٔث ذحزف ذاإٖ عٕذ إٌسة

 .ِىسٛس ِا لثٍٙا

 

II. :الٌسثة إلى االسن الوقصور 

 إٌّسٛب

 إٌٍٗ

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح إٌّسٛب ٔٛعٗ

اسُ ِمظٛس أٌفٗ  فرى

 ثاٌثح

ٌاء ِشذدج ذمٍة األٌف ٚاٚا ِع صٌادج  فرٛيّ 

 ِىسٛس ِا لثٍٙا

اسُ ِمظٛس أٌفٗ  وٕذا

ساتعح ٚاٌحشف 

 اٌثأً ِرحشن

ٌاء ِشذدج  ٚذحً ِحٍٙاذحزف األٌف  وِٕذيّ 

 ِىسٛس ِا لثٍٙا

اسُ ِمظٛس أٌفٗ  ِعٕى

ساتعح ٚاٌحشف 

 ًّ    ِعِٕ

    أٚ

ٌاء ذحزف األٌف أٚ ذمٍة ٚاٚا ِع صٌادج 

 ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا
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يّ  اٌثأً ساوٓ ِٛ  ِعَٕ

 ِشذضى

 إفشٌمٍا

اسُ ِمظٛس أٌفٗ 

 أٚ أوثش خاِسح

 ًّ شذِض ُِ 

 ًّ  إفشٌِم

ٌاء ِشذدج  ٚذحً ِحٍٙاذحذف األٌف 

 ِىسٛس ِا لثٍٙا

 اسرٕراج

  ٚاٌّّذٚدج، ٚإٌسثح االسُ اٌّمظٛس: ٘ٛ وً اسُ واْ ِخرِٛا تاألٌف اٌّمظٛسج أ

 :ًٌٍ إٌٍٗ ذىْٛ وّا

 ِع وسش ِا لثٍٙا ذُـمٍة األٌف ٚاٚا ٚذضاف ٌاء إٌسثح :إرا وأد األٌف ثاٌثح. 

 ذُحزف األٌف ٚذُضاف ٌاء إٌسثح ِع وسش ِا لثٍٙا، ٚرٌه  :إرا وأد األٌف ساتعح

أٚ رٛحا(. أِا إرا واْ ساوٕا فرُحزف األٌف إرا واْ اٌحشف اٌثأً ِرحشوا)أي ِف

 ا.ِا لثٍٙٚوسش  إٌسثح ، ِع صٌادج اٌٍاءذمٍة ٚاٚا

 ٚذضاف ٌاء إٌسثح ِع وسش ِا  ذُحزف األٌف :أوثشوأد األٌف خاِسح أٚ  إرا

 .لثٍٙا

III. الٌسثة إلى االسن الوٌقوص 

 إٌّسٛب

 إٌٍٗ

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح إٌّسٛب ٔٛعٗ

 ِٕمٛص ٌاإٖاسُ  َشِجً

 ثاٌثح

يّ  ِٛ ِع صٌادج لثٍٙا  ٌٚفرح ِاٚاٚا  ٌاإٖذمٍة  َشَج

 إٌسثحٌاء 

 ِٕمٛص ٌاإٖ اسُ اٌذّاِعً

 ساتعح 

 ًّ  اٌذّاِع

يّ  ِٛ  اٌذّاَع

أٚ ذمٍة  إٌسثح.ٌاء ِع صٌادج  ذحزف ٌاإٖ

 إٌسثحٌاء ِع صٌادج ٌفرح ِا لثٍٙا ٚ ٚاٚا

 اٌّمرذي

 اٌّسرعًٍ

 ِٕمٛص ٌاإٖاسُ 

 أٚ أوثش خاِسح

 اٌّمرذيّ 

 ًّ سرعٍ ُّ  اٌ

ٌاء ِشذدج  ٚذحً ِحٍٙا ٌاإٖ ذحزف

 ِىسٛس ِا لثٍٙا

 اسرٕراج

 :االسُ اٌّخرَٛ تاٌٍاء، ٌٕٚسة إٌٍٗ تاٌطشق اٌراٌٍح االسُ إٌّمٛص ٛ٘ٚ: 

 ٚذضاف ٌاء إٌسثح، ا لثٍٙاذُـمٍة اٌٍاء ٚاٚا ٌُٚفرح ِ :إرا وأد اٌٍاء ثاٌثح. 

 ٚاأٚ ذمٍة اٌٍاء ٚاٌاء إٌسثح؛  ذُـحزف اٌٍاء، ٚذضاف :إرا وأد اٌٍاء ساتعح 

 .ٌُٚفرح ِا لثٍٙا، ٚذضاف ٌاء إٌسثح

  ٚذُحزف ٌاإٖ ٚذضاف ٌاء إٌسثح اٌّشذدج :أوثشإرا وأد اٌٍاء خاِسح أ. 

IV. .الٌسثة إلى االسن الووذود 



 إٌّسٛب

 إٌٍٗ

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح إٌّسٛب ٔٛعٗ

ًّ  ّ٘ضذٗ أطٍٍح إٔشاء ٌاء ، ٚذُضاف عٍى حاٌٙا ذَْثمَى اٌّٙضج إِٔشائِ

 .ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا

يّ  ٌٍرؤٍٔثّ٘ضذٗ  حّشاء ِٚ ٌاء ِشذدج ٚذُضاف  ذُمٍة اٌّٙضج ٚاٚا حّشا

 .ِىسٛس ِا لثٍٙا

 وساء

 إجشاء

ّ٘ضذٗ ِٕمٍثح عٓ 

 ٚاٚ

ّ٘ضذٗ ِٕمٍثح عٓ 

 ٌاء

 ًّ -وسائِ

يّ  ِٚ  وسا

 ًّ -إجشائِ

يّ  ِٚ  إجشا

ذثمى اٌّٙضج ٚذُضاف ٌاء ِشذدج ِىسٛس 

ِا لثٍٙا، أٚ ذمٍة اٌّٙضج ٚاٚا ٚذُضاف 

 .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا

 اسرٕراج

  ٌٍٗاالسُ اٌّّذٚد: ٚ٘ٛ وً اسُ ُخرُ تّٙضج لثٍٙا أٌف ِّذٚدج، ٚذىْٛ إٌسثح إ

 :وّا ًٌٍ

 

 ٚذُضاف ٌاء إٌسثحعٍى حاٌٙا ّٙضجذَْثمَى اٌ :إرا وأد اٌّٙضج أطٍٍح ،. 

 ٚذضاف ٌاء إٌسثح، ذُمٍة اٌّٙضج ٚاٚا :ٌٍرؤٍٔث إرا وأد اٌّٙضج. 

 ٚٚذضاف ٌاء  عٍى حاٌٙا اٌّٙضج ذثمىأٚ ٌاء:  إرا وأد اٌّٙضج ِٕمٍثحً عٓ ٚا

 .أٚ ذمٍة اٌّٙضج ٚاٚا ٚذضاف ٌاء إٌسثح، إٌسثح

V.  الوثٌى والجوع والعلن الوزكة:الٌسثة إلى 

 إٌّسٛب

 إٌٍٗ

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح إٌّسٛب ٔٛعٗ

ًّ  ِثٕى عاِالْ ٍِ ِِ ٚذُضاف ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا ٌُشد إٌى اٌّفشد  عا

 .لثٍٙا

ٚذُضاف ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا ٌُشد إٌى اٌّفشد  تَْحِشيّ  جّع تحاس

 .لثٍٙا

ًّ  ِشوة إضافً أَ وٍثَٛ  اٌجضء اٌثأً ٌٚحزف األٚيإٌى ٌٕسة  وٍثِٛ

جاد 

 اٌحك

 اٌجضء األٚي ٌٚحزف اٌثأًإٌى ٌٕسة  َجاِديّ  ِشوة إسٕادي

ًّ  ِشوة ِضجً تعٍثه ٍِ  اٌجضء األٚي ٌٚحزف اٌثأًإٌى ٌٕسة  تَْع

 استٌتاج

 تشدّ٘ا إٌى اٌّفشد ِع إضافح ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا ٌٕسثاْ : اٌّثٕى ٚاٌجّع

 .لثٍٙا



 ًٌٕسة إٌى جضئٗ األٚي أٚ اٌثأً ِع ِشاعاج أِٓ اٌٍثس، فإرا  :اٌّشوة اإلضاف

واْ عٍّا ٚغٍش وٍٕح )أي ٌُ ٌسثك تؤب أٚ أَ أٚ اتٓ(، فإٔٗ ٌٕسة إٌى َطــْذِسٖ 

(، ٚإرا  – )أي إٌى جضئٗ األٚي( تضٌادج ٌاء إٌسثح، ٚوسش ِا لثٍٙا )ٔٛس ِٔٛسيٌّ

واْ وٍٕح )أي عٍّا ِشوثا ذشوٍثا إضافٍا ِٚسثٛلا تؤب أٚ أَ أٚ اتٓ(، ُِٔسة إٌى 

 –، ٚوسش ِا لثٍٙا )طاٌة َعُجِضٖ )أي إٌى جضئٗ اٌثأً( تضٌادج ٌاء إٌسثح

 ًّ  (.طاٌثِ

 ٚاٌثأً ٌحزفظٌٕسة إٌى جضئّٙا األٚي فم :اٌّشوة اٌّضجً ٚاإلسٕادي،. 

 

VI.  لثالثً الوكسور العٍي والوحذوف الالم، والذي جاء على ا االسنالٌسثة إلى

ٍْلَة:  وسى فَِعٍلَة وفُعَ

 إٌّسٛب

 إٌٍٗ

 اٌرغٍٍش اٌحاطً عٕذ إٌسثح إٌّسٛب ٔٛعٗ

ٍِه ثالثً  اسُ َِ

 ِىسٛس اٌعٍٓ

 ًّ ٍَِى ٚذُضاف ٌاء ِشذدج ذُفرح عٍٕٗ عٕذ إٌسة  َِ

 .ِىسٛس ِا لثٍٙا

ِٓ األسّاء  أخ

 اٌخّسح

يّ  ِٛ ٚذُضاف ٌاء اٌحشف اٌّحزٚف )أخٛ( ٌشد  أَخ

 .ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا

ًّ  عٍى ٚصْ فَِعٍٍَح ِذٌٕح ذَِٔ  حزف ذاء اٌرؤٍٔث ٚاٌٍاء ٚفرح اٌحشف اٌثأً َِ

 .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا حضافإٚ

 عٍى ٚصْ فَِعٍٍَح طٌٍٛح

 ِعرً اٌعٍٓ

 ًّ ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا  حضافإٚحزف اٌراء  طٌٍٛ

 .لثٍٙا

 عٍى ٚصْ فَِعٍٍَح حمٍمح

 اٌّضاعف

 ًّ ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا  حضافإٚحزف اٌراء  حمٍم

 .لثٍٙا

ٍَْٕح َٙ ٍٍَْحعٍى ٚصْ  ُج ًّ  فُعَ ِٕ َٙ ٌاء ِشذدج  حضافإٚ حزف ذاء اٌرؤٍٔث ٚاٌٍاء ُج

 .ِىسٛس ِا لثٍٙا

ٍٍَْحعٍى ٚصْ  أٍِّح ًّ  فُعَ ِّ ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا  حضافإٚحزف اٌراء  أٍُِ

 .لثٍٙا

 عٕذ إٌسة.السُ ثالثٍا ِىسٛس اٌعٍٓ ذفرح عٍٕإرا واْ ا ٗ 

 ْٚتمً عٍى حشفٍٓ ٚجة أْ ٌشد إٌٍٗ اٌحشف الَاٌف ٚحزٍا ِثالث االسُ إرا وا ،

 .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا حضاف، ِع إاٌّحزٚف عٕذ إٌسة ٌٚفرح ِا لثٍٗ

  " ْاٌعٍٓ، ٚوأد فَِعٍٍح " تفرح اٌفاء ٚوسش إرا واْ االسُ إٌّسٛب إٌٍٗ عٍى ٚص

حزف " ٌاء فعٍٍح " ٚذاء  ، ٚجة عٕذ إٌسة إٌٍٗعٍٕٗ طحٍحح ٚغٍش ِضعفح

أِا إرا .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا حضافإٚ  وسشج اٌعٍٓ فرحح ، ثُ لٍةاٌرؤٍٔث



ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا  حضاففٍثمى عٍى حاٌٗ ِع إ افع  واْ ِعرً اٌعٍٓ أٚ ِض

 .لثٍٙا

  فإْ واْ االسُ إٌّسٛب إٌٍٗ عٍى ٚصْ " فُعٍٍَح " تضُ اٌفاء ٚفرح اٌعٍٓ غٍش

ِع  ،"ِضعف اٌعٍٓ ، ٚجة عٕذ إٌسة إٌٍٗ حزف ذاء اٌرؤٍٔث ٚ" ٌاء فعٍٍح

فا فٍثمى عٍى حاٌٗ ِع ع  ِا إرا واْ  ِضأ .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا حضافإ

 .ٌاء ِشذدج ِىسٛس ِا لثٍٙا حضافإ


